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De Veluwe is grofweg gesitueerd tussen Arnhem in het zuiden, Amersfoort in het westen, 

Harderwijk in het noorden en Apeldoorn in het oosten. Dit gebied in de provincie Gelderland wordt 

wel eens de “groene schatkamer” van Nederland genoemd. Niet verwonderlijk want het gaat hier 

maar liefst over 91200 hectaren voornamelijk bos- en heidegebied. 

 

Het nationale park “De Hoge Veluwe” is met zijn 5500 hectaren hiervan een onderdeel. Het 

Koninklijk domein “Het Loo” is hier eveneens gesitueerd en met zijn oppervlakte van 10000 

hectaren tevens het grootste landgoed in Nederland. 

 

Fietsen, wandelen en de natuur observeren zijn de belangrijkste bezigheden van de bezoekers van 

deze groene schatkamer. Met het internationaal gerenommeerde “Kröller-Müller Museum” binnen 

de grenzen van de Hoge Veluwe, neemt ook cultuur hier een zeer hoge vlucht. 

 
Nederland mag dan ook terecht fier zijn op dit unieke gebied. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 30 juli tot vrijdag 03 augustus 2018 

Vanuit Ugchelen-Apeldoorn. 
 

Beste fietsvrienden, 

 

Misschien overdreven, maar na 6 fietsmidweken in Vlaanderen, hebben we een groot stuk van 

hetgeen vlak is in Vlaanderen, befietst. 

 

Op vraag van enkele van onze regelmatige deelnemers, gaan we dit jaar fietsen in het fietsland bij 

uitstek, Nederland. 

 

Programma 

 

Maandag 30 juli 2018 

 

16.00 uur Aankomst en toewijzing van de kamers, uitpakken en fietsen in de stalling. 

 

19.15 uur Aperitief aangeboden door het bestuur. 

 

19.45 uur Avondmaal onder vorm van buffet. 

 

21.00 uur  Vrije avond. 

 

Dinsdag 31 juli en woensdag 01 augustus 2018 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

 

09.30 uur Start fietstocht. 

 

12.00 uur Middagmaal naar keuze. 
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14.00 uur Vervolg fietstocht. 

 

19.45 uur Avondmaal onder vorm van buffet.  

 

21.00 uur Vrije avond. 

 

Donderdag 02 augustus 2018 

 

08.00 uur  Ontbijtbuffet. 

 

09.30 uur Start fietstocht. 

 

12.00 uur Middagmaal naar keuze. 

 

14.00 uur Vervolg fietstocht. 

 

19.00 uur Aperitief aangeboden door het 

bestuur. 

 

19.30 uur KBC-Diner. 

 

21.00 uur Vrije avond.  

 

Vrijdag 03 augustus 2018 

 

08.00 uur Ontbijtbuffet. 

 

09.00 uur Ontruimen van de kamers. 

 

09.30 uur Vertrek met de auto naar 

Kröller-Müller Museum 

(Otterlo). 

 

10.00 uur Bezoek met gids aan museum 

en beeldentuin. 

 

12.30 uur Afsluitende maaltijd in museumrestaurant “Monsieur Jacques”. 

 

Fietstochten (ongeveer 65 km per dag). 

 

Het is onze bedoeling om onze deelnemers tijdens deze fietsmidweek zoveel mogelijk van de 

Veluwe te laten zien. Gelet op de centrale ligging van ons hotel is dit geen probleem. 

 

Fietstocht 1 -> De ronde van Apeldoorn en Paleis “het Loo” of het centrale gedeelte van de Veluwe. 

 

Fietstocht 2 -> Via Radio Kootwijk, langs de boorden van het Nationaal Park “de Hoge Veluwe” en 

door het Nationale Park “Veluwezoom” of het zuidelijke gedeelte van de Veluwe. 

 

Fietstocht 3 -> Via Elspeet fietsen we tot Hardewijk aan de boorden van het Veluwemeer en terug 

via de Leuvenumsche beek. Dit is het noordelijk deel van de Veluwe. 

 

De concrete routes, met knooppunten, worden medegedeeld op de voorvergadering van vrijdag 29 

juni 2018, waarvoor jullie een afzonderlijke uitnodiging ontvangen.  
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Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

Aan de westrand van Apeldoorn en midden in het natuurgebied van de Veluwe, ligt het     Van Der 

Valk Hotel – De Cantharel. 

 

Dit prachtige hotel met 160 luxe-kamers, wellness, fitness, auditorium, 2 restaurants, bar, 

faciliteiten voor paardrijden en eigen toeristische dienst, is een ideaal uitgangspunt voor verkenning 

van de Veluwe. 

 

Ook wat eten betreft zullen we hier niets te kort komen. Alle dagen een luxe ontbijtbuffet, de eerste 

drie avonden een buffet van verschillende voorgerechten, hoofdschotels en desserts, en de laatste 

avond een seizoensmenu. 

 

VAN DER VALK HOTEL – De Cantharel – Van Golsteinlaan 20 – 7339 GT Apeldoorn. 

www.vandervalkapeldoorn.nl – cantharel@valk.com . 

 

Kostprijs per persoon: 

 

Single (S)  555 euro 

 

Dubbelkamer (D) 435 euro 

 

 

 

Inbegrepen 

 

• 4 overnachtingen in half pension, met dagelijks ontbijtbuffet, 3 maal diner ovv buffet en 

éénmaal KBC-diner ovv een aan tafel geserveerd seizoenmenu. 

• volledige hotelservice. 

• gratis parking voor de wagens + beveiligde en overdekte fietsstalling. 

• op vrijdag het gegidste bezoek aan het Kröller-Möller Museum met het aansluitende 

middagmaal in museumrestaurant Monsieur Jacques, inclusief de drank aan tafel. 

Niet inbegrepen 

 

• alle andere middagmalen en drinkstops onderweg. 

• dranken aan tafel. 

• kosten heen en terugreis. 

• parking aan het Kröller-Müller Museum (6,75 euro) en dit om praktische redenen. 

Goed om weten 

 

• Huisdieren zijn niet toegelaten. 

• Kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moeten vrij gemaakt 

worden vóór 09.00 uur op de dag van vertrek. 

• de deelnemers komen met eigen wagen en zorgen voor het vervoer van de eigen fietsen. 
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Inschrijvingen 

 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen wij je tussen 10 en 24 april 2018 een voorschot te 

storten van 120 euro per deelnemende persoon op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel  
BE49 7340 2675 8871 met vermelding Veluwe + kamertype S of D. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering van 29 juni 2018 en de betaling van het saldo van de 

inschrijvingsprijs ontvang je in de loop van de maand juni. 

 

Wij willen hier nogmaals aandringen op de absolute noodzakelijkheid van een 

annulatieverzekering. Indien je over een KBC-Mastercard beschikt en de betaling verloopt via je 

KBC-rekening, dan ben je verzekerd. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van de fietsmidweek: 

 

Rita Maes   02/4604749-0476/619873  maes.re@skynet.be 

 

René Bauwens 02/4526874-0475/677890   renebauwens1206@gmail.com 

 

In de hoop een mooi peloton te kunnen samenstellen, wachten wij in spanning op jullie 

inschrijvingen. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

Het bestuur 

  


